
A villámgyakorlat 

megnevezése 

Javasolt 

évfolyam 

Fejlesztési célok A gyakorlat eredete Megjegyzés 

Körben kör 

(Formaképzés, formai 

ismétlődések méretváltásokkal) 

2. osztály  formaérzék  

 méret és arányérzék  

 finommotorika 

 koncentráció 

 kompozíciós érzék 

Saját 
fejlesztés 

 

 

X 

Adaptált 
és 
átalakított 

Más 
személy 
kidolgozása 
(forrás?) 

Felszerelésigény: papír, 

színesceruza 

Tantárgyközi integráció: írás, 

geometria 

A villámgyakorlat leírása  

(Lépések, ha szükséges fotókkal, ábrákkal illusztrálva) 

A kipróbálás utáni értékelés, 

hibalehetőségek 

Célkitűzés: A vonaltartás és a koncentráció fejlesztése egyszerű mértani forma ismétlésével, méretváltással. 

Leírás: 

1. A vízszintesen tartott rajzlap hátuljára rajzolj egy szabályos kört, ami körülbelül akkora, mint a tenyered!  

 

A formát az írás órákon már begyakorolták, viszont a méret és a vonalrendszer hiánya miatt a feladat nehézséget 

okozhat. 

 

A gyakorlat lépéseit a 

gyerekekkel párhuzamosan 

mutassuk a táblán.  

Figyeljünk a gyerekek egyéni 

tempójára, hagyjunk időt az 

esetlegesen lemaradó 

tanulóknak a feladat 

befejezésére. 



2. Most erősítsd meg a kör körvonalait többször (5-10 alkalommal), addig, amíg kellően nem erősítetted meg a vonalat. 

Próbáld meg közben nem felemelni a ceruzádat a lapról. 

 

A többszöri formaismétléssel a gyerekek” begyakorloják” a formát, fejlődik a vonaltartás és a koncentráció. A ceruza 

hegyének lap felületén való tartása extra koncentrációt igényel. 

 

3. Rajzolj egy körülbelül fele akkorra kört a már meglévő körbe úgy, hogy az  a kör alsó felére, középre essen 

 

A gyerekek méret- és arányérzéke fejlődik, a kis körnek fele akkorának kell lennie, mint a nagyobbnak. Ugyanakkor a 

kompozíciós érzék fejlesztését szolgálja a második kör elhelyezkedésének pontos megadása. 

 

   



 

4. Most erősítsétek meg a kis kör körvonalát is az előbbi módón, annyiszor átrajzolva, hogy vastagsága megegyezzen a 

külső körével. 

 

A formaismétlés itt is a bevésődést szolgálja, egyúttal a többször ismételt mozdulat segít a figyelemkoncentráció 

elősegítésében és megtartásában. 

 

5. Hogyan egészíthetnénk ki a kapott formákat, hogy egy állatot kapjunk? Hogyan egészíthetnénk ki, hogy egy emberi 

arcot kapjunk? 

Összefoglalás: 

Ez a gyakorlat egy olyan alapformára épül, amely gyakran felbukkan, mind a különböző iskolai tanórákon, mind a rajzi 

feladatokban, hiszen számos ábrázolásnak az alapja. Gondolhatunk itt az emberi arcra és testre, vagy a hópelyhekre is. Ezért 

ennek begyakorlása segíti a későbbi sikeres feladatmegoldásokat és a sikerélmény kialakulását.  

A feladat továbbvitelének egyik módja, ha a gyerekek fantáziájára bízzuk, hogy hogyan egészítik ki a rajzot, úgy hogy abból 

valami tényleges, valós ábrázolás szülessen. 

 

 


